
 
   

 
  
   

 
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA -  TIPO 05 
CARGO: FISCAL AMBIENTAL 

DATA: 24/02/2019 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno (TIPO 05) com 50 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. Verifique 

se o tipo de caderno (TIPO 05) é o mesmo que consta no seu Cartão-Resposta. 
OBS:  Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, 

em hipótese alguma, papéis para rascunhos. 
02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 

aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 
03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo no espaço próprio do 

CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CADERNO DE 
REDAÇÃO e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura e 
impressão digital. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 4 horas. 
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de 3h30min do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 

 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 

 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 

 

 
 
 
 

RASCUNHO 
 

01   26  

02   27  

03   28  

04   29  

05   30  

06   31  

07   32  

08   33  

09   34  

10   35  

11   36  

12   37  

13   38  

14   39  

15   40  

16   41  

17   42  

18   43  

19   44  

20   45  

21   46  

22   47  

23   48  

24   49  

25   50  
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

FAMÍLIA É TUDO QUE TEMOS 
Afinal, é o grupo do qual participamos a vida toda 

 
(...) 
E, por falar em família, hoje quase todo mundo 

acredita que entende desse núcleo e que pode 
analisá-lo. (...)Há quem acredite que a família está 
ameaçada de ser destruída ou que já se encontra em 
estado de falência. Os motivos seriam os mais 
diversos. O aumento do número de divórcios costuma 
ser muito citado. Ou a presença da mulher no 
mercado de trabalho, entre tantas outras causas já 
apontadas. 

Ocorre que, ao mesmo tempo em que os 
divórcios crescem, há também recasamentos, e as 
mulheres que muito precisam ou querem se dedicar 
ao trabalho remunerado vivem se martirizando pela 
culpa de estar longe da família por tanto tempo. Isso 
significa que pertencer a uma família, com todos os 
bônus e ônus impostos, é essencial. 

(...) 
Não há dúvida de que algumas famílias, ou 

integrantes delas, recusam a convivência com o 
grupo, afastam-se para sempre, buscam apagar da 
memória a existência desse laço primordial. Mesmo 
essas pessoas procuram formar sua família fora dos 
laços tradicionais, que são os de sangue e os de 
aliança. Fazem dos amigos próximos sua família, por 
exemplo. Elas sentem na pele a importância de 
pertencer a um grupo e buscam criá-lo, já que 
enfrentaram impedimentos radicais em sua família de 
origem. 

A família precisa ser cuidada porque sobrevive 
dos vínculos afetivos entre todos os seus integrantes, 
e isso dá trabalho. Mas enfrentar os conflitos que 
surgem no grupo com amorosidade, compaixão, 
respeito, generosidade e delicadeza, por exemplo, 
promove uma vida pessoal e familiar de qualidade. 

(...) 
(VEJA de 12 de dezembro de 2018,  

edição nº 2612, p.89 – Por Rosely Sayão) 

 

01. É amplamente aceita a ideia de que, ao 
elaborarmos os nossos textos, quer orais, quer 
escritos, assumimos algum posicionamento, 
implícita ou explicitamente, sobre o tema em 
debate. Está CORRETO, então, dizer que 

a) o texto não apresenta, claramente, uma 
discussão consistente do tema, o que 
impossibilita uma compreensão precisa sobre 
a posição ali assumida quanto à questão 
tratada.   

b) no texto está explícita a ideia de que uma 
família só pode ser concebida como tal se 
seus membros mantiverem laços de 
afetividade sólidos e se recorrerem uns aos 
outros, caso necessitem, para não se 
sentirem desamparados. 

c) não há, explicitamente, uma defesa clara da 
necessidade de vínculos familiares para que 
uma família seja considerada acolhedora e 
afetivamente útil aos membros que a 
constituem em vínculos sanguíneos. 

d) há um posicionamento bastante claro sobre o 
tema tratado, evidenciado em argumentos 
que apontam para uma defesa da 
necessidade que qualquer ser humano tem 
de congregar-se a um grupo, em laços 
consanguíneos, familiares, ou não.  

e) o texto assume a ideia de que, fora as 
relações consanguíneas, não há quem esteja 
isento de se envolver em conflitos que podem 
resultar em rompimento dos laços essenciais 
que sustentam qualquer relação familiar.  

 
02. O segmento no qual identificamos 

palavras/expressões que configuram ideias 
contrárias entre si é: 

a) O aumento do número de divórcios costuma 
ser muito citado.  

b) ... pertencer a uma família, com todos os 
bônus e ônus impostos, é essencial. 

c) ... afastam-se para sempre, buscam apagar 
da memória a existência desse laço... 

d) Elas sentem na pele a importância de 
pertencer a um grupo e buscam criá-lo, ... 

e) A família precisa ser cuidada porque 
sobrevive dos vínculos afetivos... 

 

03. O item no qual a palavra/expressão em destaque 
NÃO tem a função textual de orientar para a 
conclusão/justificativa do enunciado/ideia 
anteriormente explicitado(a) é: 

a) A família precisa ser cuidada porque 
sobrevive dos vínculos afetivos entre todos os 
seus integrantes, ... 

b) ... Não há dúvida de que algumas famílias, 
(...) buscam apagar da memória a existência 
desse laço primordial. Mesmo essas pessoas 
procuram formar sua família fora dos laços 
tradicionais,... 

c) ... sentem na pele a importância de pertencer 
a um grupo e buscam criá-lo, já que 
enfrentaram impedimentos radicais em sua 
família de origem. 

d) Não há dúvida de que algumas famílias, ou 
integrantes delas, recusam a convivência 
com o grupo, ... 
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e) Mas enfrentar os conflitos que surgem no 
grupo com amorosidade, (...) delicadeza, por 
exemplo, promove uma vida pessoal e 
familiar de qualidade. 

 

04. Nos itens abaixo dispostos, a palavra em negrito 
e sublinhada que tem a função de apontar para 
uma relação de alternância com valor inclusivo, 
é: 

a) O aumento do número de divórcios costuma 
ser muito citado. Ou a presença da mulher no 
mercado de trabalho, entre tantas outras 
causas já apontadas. 

b) Afinal, é o grupo do qual participamos a vida 
toda. 

c) ... hoje quase todo mundo acredita que 
entende desse núcleo e que pode analisá-lo. 

d) ... ao mesmo tempo em que os divórcios 
crescem, há também recasamentos, ... 

e) A família precisa ser cuidada porque 
sobrevive dos vínculos afetivos entre todos os 
seus integrantes, e isso dá trabalho. 

 

05. O item no qual o excerto transcrito apresenta, na 
expressão em destaque, um registro linguístico 
que é muito comum na modalidade oral da 
linguagem é:  

a) Os motivos seriam os mais diversos. 
b) Afinal, é o grupo do qual participamos a vida 

toda. 
c) Fazem dos amigos próximos sua família, por 

exemplo. 
d) Isso significa que pertencer a uma família, 

com todos os bônus e ônus impostos, é 
essencial. 

e) E, por falar em família, hoje quase todo 
mundo acredita que entende desse núcleo e 
que pode analisá-lo. ... 

 

06. O trecho no qual identificamos uma perífrase 
verbal de aspecto cursivo é: 

a) ... buscam apagar da memória a existência 
desse laço primordial. 

b)  ... e buscam criá-lo, já que enfrentaram 
impedimentos radicais em sua família de 
origem. 

c)  ... vivem se martirizando pela culpa de estar 
longe da família por tanto tempo. 

d)  ... recusam a convivência com o grupo, 
afastam-se para sempre, ... 

e) A família precisa ser cuidada porque 
sobrevive dos vínculos afetivos entre todos os 
seus integrantes, e isso dá trabalho. 

  

 Para responder às questões 07 e 08 leia as 
sequências I, II e III. 

 

I -  Há quem acredite que a família está 
ameaçada de ser destruída ou que já se 
encontra em estado de falência. 

II -  Não há dúvida de que algumas famílias, ou 
integrantes delas, recusam a convivência 
com o grupo, afastam-se para sempre, 
buscam apagar da memória a existência 
desse laço primordial. 

III -  ... há também recasamentos, e as mulheres 
que muito precisam ou querem se dedicar 
ao trabalho remunerado vivem se 
martirizando pela culpa de estar longe da 
família por tanto tempo. 

 

07. Do ponto de vista da estrutura morfossemântica, 
sobre os trechos em I, II e III, está CORRETO o 
que se afirma em: 

       a)  A palavra “que”, em I (primeira ocorrência) e 
em III, retomam, respectivamente, as 
palavras “dúvida” e “mulheres”. 

        b)  A palavra “que”, em I (primeira e segunda 
ocorrências) classifica-se morfologicamente 
como conjunção integrante. 

        c) Em hipótese alguma, a forma verbal “há” (do 
verbo haver), em II, poderia ser substituída 
pela forma “existe” (do verbo existir). 

        d)  Em II, a palavra “dúvida” está flexionada no 
singular porque, se flexionada no plural, 
incorreria em erro grave, do ponto de vista 
gramatical. 

        e)  Em III, a forma verbal “martirizando”, 
flexionada do verbo “martirizar”, deriva da 
palavra primitiva “martírio”. 

 

08. Do ponto de vista da estrutura sintática, está 
CORRETO o que se afirma em: 

a) As formas verbais “recusam”, “afastam-(se)” e 
“buscam”, em II, têm como núcleo do sujeito 
gramatical a palavra “famílias”. 

b) Em “Não há dúvida de que algumas famílias, 
...”, o verbo haver (há), pede um 
complemento indireto, em II. 

c) Em “recusam a convivência com o grupo, 
afastam-se para sempre, ...”, em II, os verbos 
“recusar” e “afastar (se)” são, igualmente, 
intransitivos. 

d) Em “ou que já se encontra em estado de 
falência.”, em I, o termo “de falência” tem 
valor de adjunto adverbial. 

e) A palavra “recasamentos”, em III, no plural, 
revela uma inadequação quanto às regras de 
concordância, pois deveria vir no singular, 
para concordar com a forma verbal “há”.  
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09. Em: “Elas sentem na pele a importância de 
pertencer a um grupo e buscam criá-lo, já que 
enfrentaram impedimentos radicais em sua 
família de origem”.  O segmento gramatical em 
destaque confere à oração por ele iniciada a 
ideia de  

        a) comparação. 
        b) finalidade. 
        c) causa. 
        d) concessão. 
        e) conformidade. 
 

10. A oração com valor de adjetivo encontra-se em 
destaque, no item: 

a) ... hoje quase todo mundo acredita que 
entende desse núcleo ... 

b) Isso significa que pertencer a uma família, 
com todos os bônus e ônus impostos, é 
essencial. 

c) Elas sentem na pele a importância de 
pertencer a um grupo e buscam criá-lo, ... 

d) A família precisa ser cuidada porque 
sobrevive dos vínculos afetivos entre 
todos os seus integrantes, ... 

e) Mesmo essas pessoas procuram formar sua 
família fora dos laços tradicionais, que são 
os de sangue e os de aliança. 

 
 
 

MATEMÁTICA BÁSICA, RACIOCÍNIO 
LÓGICO E NOÇÕES DE MATEMÁTICA 

FINANCEIRA 
 

 

11. Em uma festa de Natal (em que as pessoas se 
cumprimentam), cada pessoa cumprimenta 
exatamente outras três pessoas.  
 

I) É possível que na festa tivessem 2.019 
pessoas? 

II) Se foram totalizados 3.030 cumprimentos, 
quantas pessoas havia na festa? 
 

De acordo com as perguntas I) e II) acima, 
marque a alternativa CORRETA abaixo: 

a) I) Sim; II) 2.020 
b) I) Não; II) 3.030 
c) I) Sim; II) 2.019 
d) I) Não; II) 2.019 
e) I) Não; II) 2.020 

 

12. Eduardo vai ao médico para uma consulta de 
rotina. A secretária lhe entrega uma senha 
numérica para uma espera mais organizada. A 
seguir temos afirmações sobre o número de 
senha de Eduardo: 
 
I) A soma dos dígitos do número é 9. 

II) Dois dos dígitos do número são iguais. 
III) O número é menor que 105. 
IV) O número é maior que 43. 
V) O número é primo. 

 

Sabendo-se exatamente que uma das 
afirmações acima é falsa, assinale abaixo o 
número da senha de Eduardo: 

a) 63 
b) 81 
c) 90 
d) 101 
e) 103 

 

13. Em uma caixa de jogo chamado “Baralho ABC”, 
existem apenas 12 cartas, que são enumeradas 
da seguinte maneira: 

Cartas tipo A: A1, A2, A3, A4, A5 (5 cartas) 
Cartas tipo B: B1, B2, B3, B4 (4 cartas) 
Cartas tipo C: C1, C2, C3 (3 cartas) 

Dispomos de 5.000 caixas de Baralho ABC, e 
colocamos todas as cartas na seguinte 
sequência: 
Se somarmos a carta da posição 2019 com a 
carta da posição 4038, temos: 

a) B2 + C3 
b) B1 + A4 
c) B3 + C2 
d) A2 + B4 
e) A5 + C3 

 
14. Sejam os números , 

dados por: 
 

 

 

 
  

O valor de   é igual a: 

 
a) 0 
b) 1 
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c)  

d)  

e)  

 

15. Em um grupo com 40 pessoas (contendo 
mulheres e homens), pergunta-se sobre a 
preferência pelas cores de roupas azul e rosa, e 
observa-se que: 
-  8 homens gostam de rosa; 
-  7 homens gostam de azul; 
- No grupo pesquisado, há exatamente 17 

homens; 
-  7 pessoas gostam de azul e rosa; 
-  6 homens e 9 mulheres não gostam de tais 

cores; 
-  13 pessoas gostam somente de rosa. 
 

Quantas mulheres gostam de roupas de cor 
azul? 

 

a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 4 

 

16. Maria deseja reformar sua casa antes de seu 
aniversário, mas para isso, necessita recorrer a 
um empréstimo bancário. Considerando que 
Maria recebe um empréstimo no valor de R$ 
8.000,00 a uma taxa de juros simples de 2,7% ao 
mês (considerando o mês com trinta dias), qual o 
valor dos juros a serem pagos se a duração do 
empréstimo for de mil dias? 
 

a) R$   6.400,00 
b) R$   7.200,00 
c) R$ 15.200,00 
d) R$ 17.200,00 
e) R$ 25.200,00 

 

17. Uma loteria sorteia R$ 2.000.000,00 dividido em 
1º prêmio, 2º prêmio, 3º prêmio, na proporção 
2:3:5, respectivamente. Ana é uma das pessoas 
contempladas no 1º prêmio, e o dividirá com 
mais nove contemplados. Ao receber sua parte 
do prêmio, Ana decide que o dividirá totalmente 
entre seus filhos Gustavo, Oscar e Leandro, na 
proporção 2:3:5, respectivamente. Assinale 
abaixo a opção que indica a porcentagem que 
Oscar receberá da premiação total sorteada pela 
loteria: 
 

a) 1,6% 
b) 1,2% 

c) 1,0% 
d) 0,6% 
e) 0,3% 

 

18. Considere números inteiros não nulos, 

sendo  uma proporção, isto é,  

, é INCORRETO afirmar que: 

 

a)  também é uma proporção. 

b)  também é uma 

proporção.  

c)  também é uma 

proporção. 

d)  também é uma 

proporção. 

e)  também é uma proporção. 

 

19. Marcos é convencido pelo gerente de sua 
agência bancária a aplicar suas economias em 
dois fundos de investimento, sendo eles: Ganha 
Fácil 1 e Ganha Fácil 2. Logo no primeiro mês o 
fundo Ganha Fácil 1 rendeu 60% e o fundo 
Ganha Fácil 2 rendeu 15%. No segundo mês, 
tanto Ganha Fácil 1 como Ganha Fácil 2 
renderam 20%. Qual é a porcentagem investida 
por Marcos no fundo Ganha Fácil 2, sabendo 
que a rentabilidade total obtida pelos dois fundos 
no bimestre foi de 51,5%? 
 

a) 15% 
b) 25% 
c) 29% 
d) 35% 
e) 40% 

 

20. Pedro necessita quitar uma dívida bancária no 
valor de R$ 700,00, e pede a seu amigo tal valor 
emprestado. O amigo de Pedro possui o valor 
solicitado, porém o empréstimo é condicionado 
pelo amigo da seguinte maneira: 
“Você deve me devolver o dinheiro no prazo 
exato de 3 meses (contados a partir do 
recebimento do dinheiro emprestado), acrescido 
de juros compostos de 10% ao mês. Preciso 
receber R$ 300,00 após exatos 60 dias de 
empréstimo, e o dinheiro que falta, no mês 
seguinte”. 
Considerando que Pedro sempre honra seus 
compromissos e nunca atrasa qualquer 
pagamento, e ainda, considerando o mês com 30 
dias, pergunta-se:  
I) Qual será o valor da última parcela do 

empréstimo que Pedro pagará a seu amigo 
se aceitar as condições do empréstimo? 
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II) Considerando que o banco cobra uma taxa 
de juros simples de 29% ao ano, a opção 
mais econômica para Pedro quitar a dívida 
bancária, seria pagar a dívida diretamente ao 
banco no prazo de 1 ano, ou aceitar o 
dinheiro e as condições de seu amigo? 

 

Assinale abaixo a opção que responde aos dois 
questionamentos acima: 
 

a) R$ 601,70; fazer empréstimo com o amigo. 
b) R$ 631,70; pagar a dívida diretamente ao 

banco. 
c) R$ 517,00; fazer empréstimo com o amigo. 
d) R$ 603,00; pagar a dívida diretamente ao 

banco. 
e) R$ 591,70; fazer empréstimo com o amigo. 

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
 

21. Considerando as atribuições do Poder Público 
Municipal de Timon, em consonância com a 
Legislação Federal e a Lei Orgânica do 
Município, marque a alternativa INCORRETA. 

a) Ao município cabe fixar, fiscalizar e cobrar 
tarifas ou preços públicos. 

b) Ao município cabe conceder e renovar licença 
para localização e funcionamento de 
estabelecimentos industriais, comerciais, 
prestadores de serviços e quaisquer outros. 

c) Ao município cabe delegar à iniciativa privada 
a elaboração e a responsabilidade pela 
aplicação e monitoramento do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado. 

d) Ao município cabe prover sobre a limpeza 
das vias e logradouros públicos, remoção e 
destino do lixo domiciliar e de outros resíduos 
de qualquer natureza. 

e) Ao município cabe organizar e manter os 
serviços de fiscalização necessários ao 
exercício do seu poder de polícia 
administrativa. 

 

22. Conforme define a Lei Orgânica de Timon, em 
consonância com a Legislação Federal, é 
atribuição da competência administrativa comum 
do Município, do Estado e da União, EXCETO: 

a) Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e 
das instituições democráticas e financiar 
meios para conservar o patrimônio público 
federal. 

b) Planejar e executar as ações de controle do 
meio ambiente e de saneamento básico no 
âmbito do Município. 

c) Proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas, 

definindo a destinação adequada dos 
resíduos radioativos. 

d) Preservar as florestas, a fauna e flora 
estabelecendo os mecanismos de proteção 
dos parques nacionais. 

e) Promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico. 

 

23. A legislação federal e municipal referente à 
elaboração do Plano Diretor Municipal 
estabelece que este documento NÃO dispõe 
sobre: 

a) O parcelamento do solo, seu uso e ocupação, 
as construções, as edificações e suas alturas. 

b) A proteção do meio ambiente, o 
licenciamento e a fiscalização ambiental. 

c) Parâmetros urbanísticos básicos nas cidades. 
d) A criação de área de especial interesse 

urbanístico social, ambiental, turístico e de 
utilização pública. 

e) O licenciamento ambiental no caso de 
atividades e obras com significativo impacto 
ambiental, de âmbito nacional ou regional. 

 

24. Em consonância com a Constituição Federal, a 
Política Nacional de Meio Ambiente define que 
todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. Marque a 
alternativa INCORRETA no que se refere às 
obrigações do Poder Público, no exercício de 
suas responsabilidades para assegurar a 
efetividade desse direito. 

 

a) Preservar a diversidade do patrimônio 
genético do país e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético. 

b) Definir espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de Lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos tributos que justifiquem sua 
proteção;  

c) Exigir, na forma da Lei, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade. 

d) Promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente. 
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e) Cobrar o pagamento de compensação 
ambiental para permitir a instalação de obra 
ou atividade potencialmente danosa ao meio 
ambiente, independente da apresentação de 
estudos. 

 

25. O Poder de Polícia é entendido como a 
faculdade de que dispõe a Administração Pública 
para condicionar e restringir o uso e gozo de 
bens, atividades e direitos individuais em 
benefício da coletividade ou do próprio Estado. 
Com relação ao Poder de Polícia da 
Administração Pública, analise as proposições a 
seguir e marque a alternativa CORRETA. 

 

I. O Poder de Polícia tem por atributos 
específicos: a autoexecutoriedade, a 
coercitividade e ser discricionário. 

II. O Poder de Polícia vem revestido de 
sanções, que são elementos de coação e 
intimidação, manifestando-se através de: 
multas, interdição e fechamento, dentre 
outros. 

III. Os limites do Poder de Polícia administrativa 
são, portanto, demarcados pelo interesse 
social em conciliação com os direitos 
fundamentais do indivíduo e assegurados na 
Constituição e na Legislação Brasileira. 
 

a) Apenas a proposição II é correta. 
b) Apenas a proposição III é correta. 
c) Apenas as proposições I e III são corretas. 
d) Todas as proposições são corretas. 
e) Nenhuma proposição é correta. 

 

26. Considerando as assertivas abaixo, marque a 
resposta CORRETA. 
 

I. As condutas e atividades lesivas no meio 
ambiente sujeitarão os infratores a sanções 
administrativas com a aplicação de multas 
diárias e progressivas nos casos de 
continuidade de infração ou de reincidência 
incluídas a redução do nível de atividades e a 
interdição independente de obrigações dos 
infratores de restaurar os danos causados. 

II. Os recursos oriundos de multas 
administrativas e condenações judiciais por 
atos lesivos ao meio ambiente e os 
provenientes das taxas incidentes sobre a 
utilização dos recursos ambientais serão 
utilizados em benefício do meio ambiente, na 
forma da Lei. 

III. A política ambiental do Município contempla 
dentre as suas diretrizes, a requisição de 
auditorias periódicas nos sistemas de controle 
de poluição e de prevenção de riscos de 

acidentes das instalações e atividades de 
significativo potencial poluidor. 

 

a) Apenas a assertiva I é correta. 
b) Apenas a assertiva III é correta. 
c) Apenas as assertivas I e II são corretas. 
d) Todas as assertivas são corretas. 
e) Todas as assertivas são erradas. 

 

27. Considerando a Política Nacional de 
Saneamento Básico e a legislação municipal de 
Timon, marque a alternativa CORRETA para as 
seguintes proposições: 
 

I. No serviço de abastecimento de água é 
prioridade o atendimento do consumo 
domiciliar. 

II. Faz-se necessário o planejamento das ações 
de saneamento básico de modo integrado 
com o planejamento do desenvolvimento 
municipal e das ações de saúde e de 
proteção ao meio ambiente. 

III. Os serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário só poderão ser 
executados pela administração 
descentralizada, através de Autarquias ou 
Entidades paraestatais. 

 

a) Apenas a proposição I é correta. 
b) Apenas a proposição II é correta. 
c) Apenas as proposições I e III são corretas. 
d) Todas as proposições são corretas. 
e) Todas as proposições são erradas. 

 

28. Considerando a Legislação de Timon e as 
definições da Política Nacional de Saneamento 
Básico e da Política Nacional de Meio Ambiente, 
analise as proposições a seguir e marque a 
alternativa CORRETA. 

 

I. As compensações financeiras e os produtos 
da participação do Município no resultado da 
exploração de potenciais hidro-energéticos ou 
devido a restrições ao seu desenvolvimento 
urbano em razão das Leis de proteção aos 
mananciais serão revestidos, prioritariamente, 
para serviços e obras de proteção e 
conservação das águas e na prevenção de 
seus efeitos adversos. 

II. Os serviços de abastecimento de água e de 
coleta e disposição de esgotos sanitários, 
prestados aos usuários ou postos à sua 
disposição, de modo específico e divisível, 
serão remunerados mediante a cobrança de 
taxa instruída e de tarifa cobrada pelos 
serviços efetivamente prestados. 

III. As taxas e tarifas dos serviços de 
saneamento básico serão cobradas sem 
prejuízo da cobrança de contribuição de 
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melhoria, decorrente de obras de 
abastecimento de água, coleta e disposição 
de esgotos. 

 

a) Apenas a proposição I é correta. 
b) Apenas a proposição II é correta. 
c) Apenas as proposições II e III são corretas. 
d) Todas as proposições são corretas. 
e) Nenhuma proposição é correta. 

 

29. Marque a sequência CORRETA, conforme as 
definições da Política Nacional de Meio Ambiente 
para o procedimento de licenciamento ambiental: 
 

I. Audiência pública, quando couber, de acordo 
com a regulamentação pertinente. 

II. Definição pelo órgão ambiental competente 
dos documentos, projetos e estudos 
ambientais, necessários correspondentes à 
licença a ser requerida. 

III. Emissão de parecer técnico conclusivo e, 
quando couber, parecer jurídico. 

IV. Requerimento da licença ambiental pelo 
empreendedor, acompanhado dos 
documentos, projetos e estudos ambientais 
pertinentes, dando-se a devida publicidade. 

V. Solicitação de esclarecimentos.  
VI. Solicitação de esclarecimentos e 

complementações pelo órgão ambiental 
competente, decorrentes de audiências 
públicas, quando couber.  

VII. Deferimento ou indeferimento do pedido de 
licença, dando-se a devida publicidade. 

VIII. Análise pelo órgão ambiental competente, 
dos documentos, projetos e estudos 
ambientais apresentados e a realização de 
vistorias técnicas, quando necessárias. 

 

a) I, II, III, IV, V, VI e VII 
b) II, IV, VIII, V, I, VI, III e VII 
c) IV, I, II, III, V, VI e VII 
d) IV, II, VIII, V, I, VI, III e VII 
e) I, IV, II, III, V, VI e VII 

 
30. Conforme as definições da Política Nacional de 

Meio Ambiente, analise as proposições e marque 
a alternativa CORRETA. 

 

I.  A instalação de obra ou atividade causadora 
de significativa poluição ou degradação 
ambiental dependerá da aprovação do estudo 
prévio de impacto ambiental (EIA), e do 
respectivo relatório de impacto ambiental 
(RIMA), a que se dará prévia publicidade, 
garantida a realização de audiências públicas, 
quando couber.  

 

II. O órgão ambiental competente para analisar 
e aprovar o EIA/RIMA, conforme as 
características do empreendimento definirá as 
condições e critérios técnicos para sua 
elaboração, sendo observadas as normas 
gerais previstas pela União, Estado e 
Municípios.  

III. A definição das condições e critérios técnicos 
para elaboração do EIA/RIMA deverá atender 
ao grau de complexidade e características de 
cada tipo de obra ou atividades 
assemelhadas ou conexas. 

IV. A expedição de Licença Ambiental para 
empreendimentos ou atividades de 
exploração de recursos naturais, minerais e 
vegetais, de origem não antrópica, 
potencialmente esgotáveis, será 
condicionadora ao pagamento de "royalties", 
não havendo outras taxações previstas na 
legislação em vigor.  

 

a) Apenas as proposições II e III são corretas. 
b) Apenas a proposição I é correta. 
c) Apenas as proposições I e  IV são corretas. 
d) Apenas a proposição IV é errada. 
e) Todas as proposições são corretas. 

 

31. O órgão ambiental competente expedirá, 
conforme o caso, a licença ambiental que é 
caracterizada por fases de implantação dos 
empreendimentos ou atividades. Marque a 
alternativa CORRETA. 
 

a) Licença Prévia (LP) é dada na fase preliminar 
do planejamento do empreendimentos ou 
atividade, sendo dispensada nesta etapa a 
certidão da Prefeitura Municipal, declarando 
que o local e o tipo de empreendimento ou 
atividade estão em conformidade com a 
legislação aplicável ao uso e ocupação do 
solo. 

b) Licença de Instalação (LI) não autoriza o 
início da implantação do empreendimentos ou 
atividade, demandando, obrigatoriamente, a 
elaboração de um EIA/RIMA. 

c) Licença de Operação (LO) autoriza, após as 
verificações necessárias, o inicio das obras 
de construção do empreendimentos ou 
instalação atividades. 

d) Licença de Instalação (LI) autoriza a 
instalação do empreendimento ou atividade 
de acordo com as especificações constantes 
dos planos, programas e projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental, e 
demais condicionantes.  

e) Licença de Operação (LO) só autoriza o inicio 
do empreendimentos ou atividades durante o 
prazo necessário de análise do EIA/RIMA. 
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32.  Considerando a Lei Federal nº 12.651/2012 
(Código Florestal), analise assertivas a seguir e 
marque a alternativa CORRETA. 

 

I. O Código Florestal estabelece normas gerais 
sobre a proteção da vegetação, áreas de 
Preservação Permanente e as áreas de 
Reserva Legal; a exploração florestal, o 
suprimento de matéria-prima florestal, o 
controle da origem dos produtos florestais e o 
controle e prevenção dos incêndios florestais. 

II. A área da Amazônia Legal compreende os 
Estados do Acre, Pará, Amazonas, 
Roraima,Rondônia, Amapá e Mato Grosso e 
as regiões situadas ao norte do paralelo13° S, 
dos Estados de Tocantins e Minas Gerais, e 
ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado 
do Maranhão. 

III. Área rural consolidada consiste na área de 
imóvel rural com ocupação antrópica 
preexistente a 22 de julho de 2008, com 
edificações, benfeitorias ou atividades 
agrossilvipastoris, admitida, neste último 
caso, a adoção do regime de pousio. 

IV. Pequena propriedade ou posse rural familiar 
é aquela explorada mediante o trabalho 
pessoal do agricultor familiar e empreendedor 
familiar rural, e não inclui os assentamentos e 
projetos de reforma agrária.  

 

a) Apenas a assertiva II é correta. 
b) Apenas a assertiva III é correta. 
c) Apenas as assertivas I e III são corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV são corretas. 
e) Todas as assertivas são corretas. 

 

33. Conforme o Código Florestal (Lei Federal 
nº 12.651/2012), considera-se Área de 
Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, as faixas marginais de qualquer curso 
d’água natural perene e intermitente, excluídos 
os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de: 

 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de 
menos de 30 (trinta) metros de largura. 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água 
que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 
metros de largura. 

c) 150 (cento e cinquenta) metros, para os 
cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 (duzentos) metros de largura. 

d) 400 (quatrocentos) metros, para os cursos 
d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura. 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos 
d’água que tenham largura superior a 1.000 
(mil) metros. 

34. Conforme o Código Florestal (Lei Federal 
nº 12.651/2012, é proibido o uso de fogo na 
vegetação, EXCETO nas seguintes situações: 

 

a) Em locais ou regiões cujas peculiaridades 
justifiquem o emprego do fogo em práticas 
industriais realizadas na área rural. 

b) No emprego da queima controlada em 
Unidades de Conservação, em conformidade 
com o respectivo plano de manejo, mesmo 
sem prévia aprovação do órgão gestor da 
Unidade de Conservação, visando ao manejo 
conservacionista da vegetação nativa, cujas 
características ecológicas estejam associadas 
evolutivamente a ocorrência do fogo. 

c) Em atividades de pesquisa cientifica 
vinculada a projeto de pesquisa devidamente 
aprovado pelos órgãos competentes, e 
realizada por instituição reconhecida, 
mediante previa aprovação do órgão 
ambiental competente do Sisnama. 

d) Em qualquer prática agropastoril familiar, 
independente de autorização do órgão 
ambiental. 

e) Em caso de epidemia de pragas na 
vegetação nativa. 

 

35. Conforme o Código Florestal (Lei Federal 
nº 12.651/2012) e legislação complementar, o 
Poder Executivo Federal é autorizado a instituir 
pagamento ou incentivo a serviços ambientais 
como retribuição, monetária ou não, às seguintes 
atividades, EXCETO: 
 

a) O sequestro, a conservação, a manutenção e 
o aumento do estoque e a diminuição do fluxo 
de carbono. 

b) A exploração comercial de recursos minerais. 
c) A conservação da biodiversidade. 
d) A conservação das águas e dos serviços 

hídricos. 
e) A manutenção de Áreas de Preservação 

Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito. 

 

36. Conforme o Código Florestal (Lei Federal 
nº 12.651/2012), indique a afirmativa 
INCORRETA sobre a Cota de Reserva 
Ambiental – CRA: 

 

a) Não pode ser emitida com base em 
vegetação nativa localizada em área de 
RPPN instituída em sobreposição a Reserva 
Legal do imóvel. 

b) Será emitida mediante requerimento do 
proprietário, após inclusão do imóvel no CAR 
e laudo comprobatório emitido pelo próprio 
órgão ambiental ou por entidade credenciada. 
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c) Corresponderá a 1 (um) hectare de área com 
vegetação nativa primária ou com vegetação 
secundária. 

d) Em qualquer estágio de regeneração ou 
recomposição; ou de áreas de recomposição 
mediante reflorestamento com espécies 
nativas. 

e) O proprietário interessado na emissão da 
CRA não precisa apresentar para a emissão 
do CRA, junto ao órgão competente, a 
certidão negativa de débitos do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural – ITR. 

 

37. Para o controle do desmatamento, segundo o 
Código Florestal, avalie as proposições e indique 
a alternativa CORRETA. 
 

I. O órgão ambiental competente, ao tomar 
conhecimento do desmatamento em 
desacordo com o disposto nesta Lei deverá 
embargar a obra ou atividade que deu causa 
ao uso alternativo do solo. 

II. O órgão ambiental responsável pelo 
embargo, a pedido do interessado, emitira 
certidão em que conste a atividade, a obra e 
a parte da área do imóvel que são objetos do 
embargo, conforme o caso. 

III. O órgão ambiental responsável deverá 
disponibilizar publicamente as informações 
sobre o imóvel embargado, resguardados os 
dados protegidos por legislação específica, 
caracterizando o exato local da área 
embargada e informando em que estágio se 
encontra o respectivo procedimento 
administrativo. 

 

a) Apenas a proposição II é correta. 
b) Apenas a proposição III é correta. 
c) Apenas as proposições I e III são corretas. 
d) Apenas as proposições II e IV são corretas. 
e) Todas as proposições são corretas. 

 

38. Com relação à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) Esta Lei institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 
princípios, objetivos e instrumentos, bem 
como sobre as diretrizes relativas à gestão 
integrada e ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, incluídos os perigosos, as 
responsabilidades dos geradores e do poder 
público e aos instrumentos econômicos 
aplicáveis. 

b)  Estão sujeitas à observância desta Lei as 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público 
ou privado, responsáveis, direta ou 
indiretamente. 

c)  Esta Lei não se aplica aos rejeitos 
radioativos, que são regulados por legislação 
específica. 

d)  Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do 
disposto nesta Lei, a Lei de Saneamento 
Básico, as normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema 
Unificado de Atenção a Sanidade 
Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Sinmetro). 

e) Estão sujeitas a observância desta Lei 
somente as repartições públicas e as 
empresas privadas, responsáveis 
diretamente. 

 

39. Analise as proposições e marque a alternativa 
CORRETA no que se refere aos instrumentos 
adotados pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos - PNRS: 
 

I. Os planos de resíduos sólidos; os inventários 
e o sistema declaratório anual de resíduos 
sólidos; a coleta seletiva, os sistemas de 
logística reversa; no que couberem, os 
instrumentos da PNMA. 

II. O incentivo à criação e ao desenvolvimento 
de cooperativas ou de outras formas de 
associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis; os conselhos de 
meio ambiente. 

III. O monitoramento e a fiscalização ambiental, 
sanitária e agropecuária; o Sistema Nacional 
de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 
Sólidos (Sinir); o Sistema Nacional de 
Informações em Saneamento Básico (Sinisa). 

IV. A cooperação técnica e financeira entre os 
setores público e privado para o 
desenvolvimento de pesquisas de novos 
produtos, métodos, processos e tecnologias 
de gestão, reciclagem, reutilização, 
tratamento de resíduos e disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos; o 
Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 

 

a) Apenas as proposições II e IV são corretas. 
b) Apenas a proposição IV é correta. 
c) Apenas as proposições I, II e III são corretas. 
d) Apenas a proposição I é errada. 
e) Todas as proposições são corretas. 
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40. Com relação à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, é CORRETO afirmar que: 

 

a) Na gestão e gerenciamento de resíduos 
sólidos, deve ser observada a seguinte ordem 
de prioridade: não geração, redução, 
reutilização, reciclagem e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. 

b) Não é de responsabilidade dos Municípios a 
gestão integrada dos resíduos sólidos 
gerados nos respectivos territórios. 

c) Serão priorizados, no acesso aos recursos da 
União, os Municípios que não optarem por 
soluções consorciadas intermunicipais para a 
gestão dos resíduos sólidos. 

d) Serão priorizados, no acesso aos recursos da 
União, os Municípios que implantarem a 
coleta seletiva, com a participação de 
cooperativas ou outras formas de associação 
de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda. 

e) Não estão sujeitos à elaboração do plano 
municipal de gestão integrada de resíduos os 
estabelecimentos comerciais e de prestação 
de serviços que gerem resíduos perigosos. 

 

41. Com relação à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, é INCORRETO afirmar que são 
obrigados a estruturar e implementar sistemas 
de logística reversa, mediante retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de: 
 

a) Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, 
assim como outros produtos cuja embalagem, 
apos o uso, constitua resíduo perigoso, 
observadas as regras de gerenciamento de 
resíduos perigosos previstas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou 
em normas técnicas. 

b) Pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, de 
vapor de sódio e mercúrio e de luz mista. 

c) Produtos de cultivos orgânicos em pequena 
escala. 

d) Pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e 
embalagens. 

e) Produtos eletroeletrônicos e seus 
componentes. 

 
 
 
 

42. Marque a alternativa CORRETA, considerando 
as formas de destinação ou disposição final de 
resíduos sólidos ou rejeitos que são proibidas 
pela legislação ambiental: 

 

I.  É proibido o lançamento em praias, no mar ou 
em quaisquer corpos hídricos. 

II. É proibido o lançamento in natura a céu 
aberto, excetuados os resíduos de 
Mineração. 

III. É proibida a queima a céu aberto ou em 
recipientes, instalações e equipamentos não 
licenciados para essa finalidade, salvo os 
casos de emergência sanitária autorizada e 
acompanhada pelos órgãos competentes. 

 

a) Apenas II e III são corretas. 
b) Apenas III é correta. 
c) Apenas I e III são corretas. 
d) Apenas II é errada. 
e) Todas são corretas. 

 

43. Conforme as definições da Lei Federal 
n° 9.985/2000 (SNUC), é CORRETO afirmar 
que: 

 

a) As unidades de conservação integrantes do 
SNUC dividem-se em dois grupos, com 
características especificas: I - Unidades de 
Proteção Parcial; II - Unidades de Uso 
Sustentável. 

b) A Reserva Biológica tem como objetivo a 
preservação integral da biota e demais 
atributos naturais existentes em seus limites, 
permitindo normalmente a interferência 
humana direta ou modificações ambientais. 

c) A Área de Relevante Interesse Ecológico é 
uma área em geral de pequena extensão, 
com pouca ou nenhuma ocupação humana, 
com características naturais extraordinárias 
ou que abriga exemplares raros da biota 
regional. 

d) A Área de Proteção Ambiental é constituída 
apenas por terras públicas. 

e) A Floresta Nacional pode ser de posse e 
domínio público ou privado, sendo que as 
áreas particulares incluídas em seus limites 
não precisam, obrigatoriamente, ser 
desapropriadas. 

 

44. Conforme as definições da Lei Federal  
n° 9.985/2000 (SNUC), analise as proposições a 
seguir e marque a alternativa CORRETA sobre a 
Reserva Extrativista. 
 

I. A Reserva Extrativista é uma área utilizada 
por populações extrativistas tradicionais, e 
tem como objetivos básicos proteger os 
meios de vida e a cultura dessas 
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populações, e assegurar o uso sustentável 
dos recursos naturais da unidade. 

II. A Reserva Extrativista é de domínio público, 
com uso concedido às populações 
extrativistas tradicionais, e as áreas 
particulares incluídas em seus limites não 
precisam ser desapropriadas. 

III. A Reserva Extrativista será gerida por um 
Conselho Deliberativo, presidido e 
constituído apenas pelos representantes 
das populações tradicionais residentes na 
área. 

IV. A visitação pública é permitida, desde que 
compatível com os interesses locais e de 
acordo com o disposto no Plano de Manejo 
da área.   

V. A pesquisa cientifica é permitida e 
incentivada, sujeitando-se a prévia 
autorização do órgão responsável pela 
administração da unidade. 

VI. São proibidas a exploração de recursos 
minerais e a caça amadorística ou 
profissional. 

 

a) Apenas as proposições I,  III, IV e V são 
corretas. 

b) Apenas a proposição III  é correta. 
c) Apenas as proposições I, V  e VI são 

corretas. 
d) Apenas as proposições  II, IV e VI são 

corretas. 
e) Todas as proposições são corretas. 

 

45. Conforme as definições da Lei Federal 
n° 9.985/2000 (SNUC) e os demais documentos 
da Política Nacional de Meio Ambiente, marque a 
alternativa CORRETA. 

 

a) A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é 
de domínio público, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites não 
precisam ser desapropriadas, de acordo com 
o que dispõe a lei. 

b) A Reserva Particular do Patrimônio Natural é 
uma área privada ou pública, gravada com 
perpetuidade, com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica. 

c) A exploração comercial de recursos 
madeireiros será admitida de forma 
complementar às demais atividades 
desenvolvidas na Reserva Extrativista. 

d) A gestão dos recursos hídricos deve sempre 
proporcionar o uso comercial das águas. 

e) A bacia hidrográfica é a unidade territorial 
para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e atuação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 

46. Conforme as definições da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, marque a alternativa que 
representa os usos da água que estão sujeitos à 
outorga de direito de uso de recursos hídricos 
pelo Poder Público: 

 

I -  Derivação ou captação de parcela da água 
existente em um corpo de água para 
consumo final, inclusive, abastecimento 
público, ou insumo de processo produtivo. 

II -  Extração de água de aquífero subterrâneo 
para consumo final ou insumo de processo 
produtivo. 

III -  Lançamento em corpo de água de esgotos 
e demais resíduo líquido ou gasoso, tratado 
ou não, com o fim de sua diluição, 
transporte ou disposição final. 

IV - Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. 
V - Outros usos que alterem o regime, a 

quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo de água. 

 

a) Apenas I,   IV e V são corretas. 
b) Apenas II  é correta. 
c) Apenas I, V  e VI são corretas. 
d) Apenas II, IV e VI são corretas. 
e) Todas são corretas. 

 

47. Conforme as definições das Resoluções 307 e 
431 do CONAMA, marque a alternativa 
INCORRETA. 

 

a) Os resíduos enquadrados na Classe A são os 
resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados, tais como: de construção, 
demolição, reformas e reparos de 
pavimentação e cerâmicos (tijolos, blocos, 
telhas, placas de revestimento etc.), 
argamassa e concreto. 

b) Os resíduos enquadrados na Classe D são 
resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como tintas, solventes, óleos 
e outros, ou aqueles contaminados ou 
prejudiciais à saúde oriundos de demolições, 
reformas e reparos de clinicas radiológicas, 
instalações industriais e outros. 

c) Os resíduos enquadrados na Classe A são os 
resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados, tais como de processo de 
fabricação e/ou demolição de peças pré-
moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-
fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.  

d) Os resíduos enquadrados na Classe C são os 
resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem ou recuperação, bem como o 
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gesso,  telhas e demais objetos e materiais 
que contenham amianto ou outros produtos 
nocivos a saúde. 

e) Os resíduos enquadrados na Classe B  são 
os resíduos recicláveis para outras 
destinações, tais como: plásticos, papel, 
papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. 

 

48. Analise as proposições a seguir e marque a 
alternativa CORRETA. 

 

a) Atualmente, a logística reversa é uma prática 
amplamente difundida no Brasil e em todo o 
restante do mundo, estando consolidada no 
meio empresarial há mais de 20 (vinte) anos. 

b) Responsabilidade Social Empresarial (RSE), 
desenvolvimento sustentável e ética social 
são temas independentes e autônomos. 

c) Para a destinação final dos resíduos, são 
alternativas ambientalmente corretas os 
aterros de resíduos de qualquer categoria, os 
pátios de compostagem e os “lixões” 
sanitários. 

d) A logística reversa contribui para demonstrar 
a responsabilidade social da empresa. 

e) A logística reversa não contribui para a 
recuperação de valor financeiro no seu 
processo produtivo. 

 

49. Considerando a Legislação Municipal de Timon, 
marque a alternativa INCORRETA com relação 
às diretrizes da política ambiental do Município: 

 

a) Preservação e restauração da diversidade e 
da integridade do patrimônio genético, 
biológico e paisagístico, em nível local e 
fiscalização das entidades voltadas à 
pesquisa e manipulação genética. 

b) Elaboração do Plano Municipal de Meio 
ambiente, contendo normas e padrões de 
fiscalização e intervenção, de natureza 
corretiva e punitiva, relativamente a diversas 
formas de poluição e de degradação do meio 
ambiente, inclusive do ambiente de trabalho. 

c) Fiscalização da extração, captura, produção, 
transporte, comercialização e consumo de 
produtos e subprodutos decorrentes da fauna 
e da flora.  

d) Fiscalização e prevenção dos riscos 
ambientais, em conformidade com as Normas 
Regulamentadoras de Segurança do 
Trabalho. 

e) Requisição de auditorias periódicas nos 
sistemas de controle de poluição e de 
prevenção de riscos de acidentes das 
instalações e atividades de significativo 
potencial poluidor. 

 

50. Analise as alternativas e marque a alternativa 
INCORRETA, considerando a Política Nacional 
de Meio Ambiente, a legislação ambiental do 
Estado do Maranhão e a Legislação Ambiental 
de Timon. 

 

a) Aquele que explora recursos minerais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com projeto de sua 
responsabilidade, definindo o cronograma, a 
metodologia e as alternativas de recuperação, 
de forma independente do Poder Público. 

b) As condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, físicos ou jurídicos, a sanções 
penais e administrativas, independentemente 
da obrigação de reparar os danos causados. 

c) A devastação da flora, nas nascentes e 
margens dos rios, riachos e lagos, importarão 
em responsabilidade patrimonial e penal, na 
forma da Lei. 

d) Integram, também, o Conselho Estadual do 
Meio Ambiente (CONSEMA): a Secretaria de 
Estado da Infraestrutura; a Secretaria de 
Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da 
Justiça e Segurança Pública, entre outros. 

e) Os Municípios do Maranhão poderão aderir 
ao Sistema Estadual do Melo Ambiente, 
através de entidades criadas por lei 
municipal. 

 
 

 

 


